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 În temeiul art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.47 din 
Regulamentul Parlamentului se înaintează spre examinare 
Parlamentului, cu titlu de iniţiativă legislativă, proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii cu privire la organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova. 
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Proiect 

L E G E 
pentru modificarea şi completarea 

legii privind organizarea și funcționarea  
Curții de Conturi a Republicii Moldova 

nr. 260 din  07.12.2017 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

Art. I – Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a 
Republicii Moldova nr. 260 din  07.12.2017, cu modificările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează: 
 

1. Articolul 4 se modifică și se expune în redacție nouă cu următorul conținut: 
(1) Curtea de Conturi: 

a) are buget propriu, care se administrează în mod independent în 
conformitate cu prevederile legale; 

b) prezintă Ministerului Finanţelor, în procesul consultărilor organizate 
pentru cadrul bugetar pe termen mediu, proiectul bugetului propriu pentru 
anul următor şi pentru doi ani ulteriori, cu abordarea oricărei propuneri 
vizînd bugetul său; 

c) prezintă, pînă la 10 mai a anului în curs, proiectul bugetului propriu 
pentru anul următor Parlamentului spre examinare şi aprobare. 
  
(2) Parlamentul aprobă bugetul Curţii de Conturi pentru anul următor pînă 
la 1 iulie a anului în curs. Bugetul aprobat al Curţii de Conturi se include în 
bugetul de stat ca un compartiment separat”. 
 
Art.II - Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi: 

– va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei 
în vigoare în concordanţă cu prezenta lege; 

– va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

 
PREȘEDINTELE   PARLAMENTULUI 
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NOTĂ  INFORMATIVĂ 

la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea pentru 
modificarea şi completarea legii privind organizarea și 

funcționarea  

Curții de Conturi a Republicii Moldova 

nr. 260 din  07.12.2017 

Pentru ca instituțiile statului să gestioneze calitativ proprietatea 
și finanțele publice, acestea trebuie supravegheate calitativ, imparțial și 
profesionist, iar acest rol revine în primul rând instituției supreme de 
audit public extern (Curtea de Conturi, în cazul Republicii Moldova). 
Independența reală a Curții de Conturi stă la baza asigurării eficienței 
cu care se administrează finanțele și proprietatea publică, iar o 
independență de facto înseamnă în primul independența politică, 
instituțională și financiară.  

În redacția actuală, articolul 4 din Legea nr 260 privind 
organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova 
limitează semnificativ independența financiară a instituției. Pe când 
bunele practici europene oferă o autonomie financiară lărgită instituției 
supreme de audit public extern, legislația Republicii Moldova, în 
esență, subordonează discreției executivului finanțarea Curții de 
Conturi.  

De menționat că autorii proiectului de lege, în momentul în care 
au elaborat legea actuală, aveau intenția să creeze o legislație conformă 
parcticii europene. Ulterior, prevederile articolului 4 au suferit 
modificări importante. Modificările respective riscă să submineze 
independența financiară a Curții de Conturi.  

Noul proiect de lege are drept scop să rectifice aceste breșe și să 
redea Curții de Conturi independența financiară, astfel încât instituția să 
se poată concentra pe avansarea misiunii sale cu minimum interferențe 
din partea factorului politic.  

Urmare a modificărilor propuse, bugetul Curții de Conturi va fi 
votat de Parlamentul Republicii Moldova, fiind inclus în bugetul de stat 
drept un compartiment separat. Curtea de Conturi va consulta bugetul 
său anual cu Ministerul Finanțelor, în cadrul exercițiului CBTM.  

În afară de faptul că prevederile actuale pun în pericol 
independența instituției, mai este periclitată și obligațiunea asumată de 
Republica Moldova în fața Uniunii Europene, în cadrul 
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Memorandumului privind oferirea Asistenței Macrofinanciare de 100 
milioane de Euro. Or, în condiția 4 a Memorandumului, țara noastră s-a 
obligat să adopte un cadru legislativ, obiectivele principale ale căruia ar 
trebui să fie „asigurarea independenței financiare, operaționale și 
funcționale a instituției supreme de audit, alinierea acesteia la 
standardele INTOSAI”. Redacția actuală a Articolului 4 din Legea 
privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii 
Moldova nu asigură în măsura necesară independența financiară a 
instituției.  

Actualul proiect vine să soluționeze lacunele de ordin legislativ 
care stau în calea independenței financiare a instituției supreme de audit 
public extern din Republica Moldova – Curtea de Conturi.  

În contextul celor expuse, propunem Parlamentului Republicii 
Moldova examinarea și adoptarea proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea legii privind organizarea și funcționarea 
Curții de Conturi a Republicii Moldova. 

 

Dumitru Alaiba 

 

 

 

 

 


